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Algemene gegevens
Naam onderneming
Viavideo B.V. ("Viavideo")
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Viavideo B.V., statutair gevestigd te Capelle aan
den IJssel, laatst geregistreerd kantooradres aan Oostmaaslaan 71 te (3063
AN) Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60852186.
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Activiteiten onderneming
Volgens opgaaf handelsregister:
"Het bieden van een platform aan ondernemers en bedrijven voor het
professioneel presenteren van videoboodschappen, w aarbij aan ondernemers
en bedrijven de mogelijkheid w ordt geboden om content in eigen beheer te
streamen.".
Via Media Group B.V. ("Via Media Group") houdt sinds 18 juni 2014 alle
aandelen in Eye Media Television B.V. ("EMTV") en Viavideo .De faillissementen
van de ondernemingen EMTV (F.10/19/42) en Via Media Group (F.10/19/41) zijn
eveneens op 29 januari 2019 uitgesproken; ook in die faillissementen is mr. R.
le Grand aangesteld tot curator.
Via Media Group fungeerde feitelijk als houdstervennootschap.
EMTV fungeerde tot eind 2018 als actieve w erkmaatschappij. Eind 2018 zijn de
activiteiten van EMTV feitelijk overgeheveld naar Viavideo, de roerende zaken
bleven net als de (oude) debiteuren echter achter in EMTV. Vanaf eind 2018
w erd Viavideo derhalve de actieve w erkmaatschappij van het concern. Het
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concern hield zich feitelijk bezig met de exploitatie van een onderneming
gericht op het produceren en distribueren van video op televisie en online.
VIDEO OP TELEVISIE
Tv-programma: “Ondernemend Nederland”
Viavideo verzorgde de productie van 2-3 minuten items voor MKB-bedrijven in
het tv-programma “Ondernemend Nederland”. Het programma w erd elke w eek
3x op RTLZ uitgezonden
Als onderdeel van het standaard participatie pakket voor een MKB-bedrijf w erd
het video-item ook op het YouTube kanaal van “Ondernemend Nederland”
geplaatst en w erd een korte versie (20-30 sec.) van het video-item gepromoot
op LinkedIn.
Tv-programma: “Goed Gevonden”
Viavideo verzorgde de productie van 2-3 minuten items voor MKB-bedrijven in
het tv-programma “Goed Gevonden”. Het programma w erd elke w eek 2x op
RTL4 uitgezonden.
Als onderdeel van het standaard participatie pakket voor een MKB-bedrijf w erd
het video-item ook op het YouTube kanaal van “Goed Gevonden” geplaatst en
w erd een korte versie (20-30 sec.) van het video-item gepromoot op Facebook.
VIDEO VOOR ONLINE
Viavideo leverde videomarketingdiensten aan MKB-bedrijven. De dienst w as in
grote lijnen als volgt opgebouw d:
1. Videoplan; doelstelling, strategie, boodschap en doelgroep
2. Productie van video’s
3. Opzet en onderhoud YouTube kanaal
4. Inkoop van video view s met vast budget
5. Videocampagne management
De belangrijkste activa en passiva samenhangende met de exploitatie van de
onderneming van het concern bevinden zich (derhalve) in Viavideo en EMTV. In
het kader van de leesbaarheid van de faillissementsverslagen in deze drie
verbonden faillissementen w ordt het volgende opgemerkt:
- de (roerende) activa benodigd voor de exploitatie van de onderneming,
alsmede de debiteuren over de periode tot eind 2018 bevinden zich in het
vermogen van EMTV en w orden in dat faillissementsverslag verantw oord;
- het personeel, de debiteuren en de (voortzetting van de) activiteiten vanaf
begin 2019 bevinden zich in Viavideo en w orden in dit faillissementsverslag
verantw oord;
- overige relevante punten, zoals het oorzaken en rechtmatigheidsonderzoek
en lopende procedures w orden verantw oord in het faillissementsverslag van
Via Media Group.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 135.166,01

€ 25.293,04

€ 364.311,42

2018

€ 69.875,42

€ 10.550,13

€ 311.420,48

2018

€ 0,00

€ -471,70

€ 12.823,93

Toelichting financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
De curator benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financiële
informatie, in dit verslag onderw erp is van nader onderzoek. In een later
stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet
w orden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag
opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak w orden gedaan.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
33

28-02-2019
1

Boedelsaldo
€ 28.438,91

28-02-2019
1

€ 24.454,73

03-06-2019
2

€ 25.252,89

12-03-2020
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
29-1-2019

28-02-2019
1

t/m
26-2-2019
van
27-2-2019

03-06-2019
2

t/m
31-5-2019
van
1-6-2019

04-09-2019
3

t/m
4-9-2019
van
5-9-2019

12-12-2019
4

t/m
11-12-2019
van
12-12-2019

12-03-2020
5

t/m
11-3-2020
van
12-3-2020

12-06-2020
6

t/m
11-6-2020
van
12-6-2020
t/m
10-9-2020

Bestede uren

11-09-2020
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

93 uur 0 min

2

33 uur 42 min

3

4 uur 54 min

4

2 uur 36 min

5

1 uur 36 min

6

3 uur 30 min

7

8 uur 18 min

totaal

147 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren aan dit faillissement bedraagt 93 uur.

28-02-2019
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Het totaal aantal bestede uren aan dit faillissement bedraagt 135,60 uur.

03-06-2019
2

Het totaal aantal bestede uren aan dit faillissement bedraagt 140,50 uur.

04-09-2019
3

Het totaal aantal bestede uren aan dit faillissement bedraagt 143,10 uur.

12-12-2019
4

Het totaal aantal bestede uren aan dit faillissement bedraagt 144,70 uur.

12-03-2020
5

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 148,20.

12-06-2020
6

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 156,50.

11-09-2020
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Vanaf 18 juni 2014 respectievelijk 12 september 2016 is Via Media Group enig
aandeelhouder respectievelijk bestuurder van Viavideo. Vanaf 12 juni 2014 tot
en met 12 september 2016 w as Eye Group B.V. enig bestuurder van Viavideo.
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1.2 Lopende procedures
N.v.t.

28-02-2019
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1.3 Verzekeringen
De curator is gebleken van een Bedrijven Compact Polis, alsmede een
collectieve ongevallenverzekering op naam van Viavideo. De verzekeringen
zullen komende verslagperiode w orden opgezegd.

28-02-2019
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De verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.

04-09-2019
3

1.4 Huur
Zie verslag EMTV.

28-02-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
Zie verslag Via Media Group.

28-02-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
33

28-02-2019
1

Toelichting
Per 1 januari 2019 is al het personeel dat voorheen w erkzaam w as bij EMTV
ondergebracht in Viavideo.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

28-02-2019
1

Toelichting
Eind 2018 zijn er 6 mensen bij Viavideo in dienst getreden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

31-1-2019

33

totaal

33

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inname personeelsadministratie, contact HR functionaris, opzegging
arbeidsovereenkomsten, contact UW V en intake UW V.

28-02-2019
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Afrondende w erkzaamheden.

03-06-2019
2

Geen.

04-09-2019
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

28-02-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

28-02-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
N.v.t.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

28-02-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

28-02-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

28-02-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

3.8 Andere activa

28-02-2019
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
N.v.t.

28-02-2019
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Handelsdebiteuren

€ 30.708,00

€ 11.489,50

€ 798,16

totaal

€ 30.708,00

€ 11.489,50

€ 798,16

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de directie bedroeg de debiteurenpositie per
faillissementsdatum circa € 85.000,-. Mogelijk is dat in deze debiteurenpositie
ook posten zijn meegenomen die door de boedel zijn geïncasseerd in het
kader van de (beperkte) voortzetting van de activiteiten van Viavideo (zie
hierna). Daarnaast is het mogelijk dat hier posten zijn inbegrepen w aar de
daar tegenoverstaande prestaties door Viavideo nog niet (geheel) zijn verricht.
De curator zal zich de komende verslagperiode een beter beeld vormen van de
debiteurenpositie.
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In samenspraak met de pandhouder Rabobank is er voor gekozen tot
inschakeling van een (ander) incassobureau over te gaan om de debiteuren te
innen. Rabobank fungeert als opdrachtgever van het incassobureau. Ter
voorbereiding hiervan heeft de curator per openstaande debiteur de
benodigde informatie voor dit incassobureau verzameld. De boedel ontvangt
een boedelbijdrage van 8% over het geïnde.

03-06-2019
2

Tijdens de verslagperiode is de debiteureninning voortgezet. De curator heeft
hier regelmatig contact over met het incassobureau. Tot nog toe ontving de
boedel geen afdracht.

04-09-2019
3

De incasso van de debiteuren verloopt moeizaam, onder andere doordat
gedeeltelijk onderliggende (getekende) stukken ontbreken. De Rabobank heeft
in verband met de moeizaamheid van de incasso besloten de incasso (door het
incassobureau) te beëindigen. Het pandrecht op de vorderingen heeft
Rabobank vrijgegeven. Door het incassobureau is tot nog toe € 9.977,- van
debiteuren geïncasseerd. De curator heeft nog geen afdracht van de
afgesproken boedelbijdrage ontvangen. De curator overw eegt de verdere
inning zelf ter hand te (laten) nemen.

12-12-2019
4

In overleg met Rabobank is de incasso van de vorderingen door het
incassobureau inmiddels beëindigd de curator ontving inmiddels de
boedelbijdrage. Gelet op het beperkte resultaat, heeft de curator de inning zelf
ter hand genomen. Hij zal deze de komende verslagperiode voortzetten.

12-03-2020
5

De curator heeft de inning van de debiteuren (verder) ter hand genomen en
verw acht in het volgende verslag de resultaten daarvan te kunnen

12-06-2020
6

Tot op heden heeft er naar aanleiding van de door de curator ter hand
genomen debiteurenincasso één debiteur een bedrag van € 1.512,50
betaald.

11-09-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inname debiteurenadministratie, contact met directie en (financiële)
administratie, contact met Cash & Credit (het incassobureau) en Rabobank,
inventarisatie
dienstverlening Cash & Credit.

28-02-2019
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Contact met Rabobank, incassobureaus en rechter-commissaris, bestuderen
div. stukken/overzichten, verzamelen / veiligstellen van beschikbare informatie.

03-06-2019
2

Contact met incassobureau, mede aan de hand van informatie uit de
administratie van failliet.

04-09-2019
3

Contact met incassobureau, Rabobank.

12-12-2019
4

Contact met incassobureau en Rabobank.

12-03-2020
5

Bestuderen stukken en correspondentie debiteuren.

12-06-2020
6

Correspondentie debiteuren.

11-09-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 122.754,00

28-02-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Door Coöperatieve Rabobank U.A. is een vordering ingediend van € 122.754,(+ P.M.).
€ 1.135,20

12-06-2020
6

Toelichting vordering van bank(en)
Coöperatieve Rabobank U.A. heeft een aangepaste vordering ingediend van €
1.135,20, aangezien zij een uitkering heeft verkregen via een borgstelling
onder de BMKB-regeling.

5.2 Leasecontracten
Er zijn tw ee leaseovereenkomsten voor auto's op naam van Viavideo gesteld.
De auto's w orden door de leasemaatschappij opgehaald.

5.3 Beschrijving zekerheden

28-02-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft de volgende zekerheden:
- pandrechten op inventaris, debiteuren, spaargelden en aandelen EMTV en
Viavideo;
- staatsgarantie Ministerie van Economische Zaken;
- hoofdelijke aansprakelijkheid van Via Media Group, EMTV en Viavideo.

28-02-2019
1

Gelet op het incassoresultaat heeft Rabobank haar pandrecht op de
vorderingen vrijgegeven.

12-12-2019
4

5.4 Separatistenpositie
Ja.

28-02-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

28-02-2019
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5.6 Retentierechten
Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

28-02-2019
1

5.7 Reclamerechten
Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

28-02-2019
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

28-02-2019
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact Rabobank, beoordeling financierings- en zekerheidsdocumentatie,
contact leasemaatschappij en afstemming retournering geleasede zaken.

28-02-2019
1

Contact Rabobank.

03-06-2019
2

Correspondentie met Rabobank.

12-06-2020
6

Geen.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de exploitatie van Viavideo gedurende een periode van circa
drie w eken in beperkte mate voortgezet. Tijdens deze periode is geen
acquisitie gepleegd, maar is uitvoering gegeven aan reeds bestaande
opdrachten. Concreet heeft het ertoe geleid dat er nog circa 15 items
gedurende het faillissement zijn uitgezonden. Deze voortzetting van de
exploitatie w as niet mogelijk gew eest zonder de inzet van betrokken
personeelsleden en RTL Nederland.

28-02-2019
1

De voornaamste reden van de (beperkte) voortzetting van de activiteiten w as
gelegen in het onderzoeken van de mogelijkheden een doorstart te
bew erkstelligen.
De (beperkte) voortzetting is inmiddels beëindigd.

03-06-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging
De bruto opbrengsten van de beperkte voortzetting van de activiteiten is tot
nu toe € 38.417,50. Na aftrek van de kosten resteert tot nu toe € 29.425,06.
De curator is nog in afw achting van een factuur van RTL Nederland voor een
bedrag van € 4.235,- (incl. BTW ), w aarvoor de opbrengsten nog dienen te
w orden gecorrigeerd. De curator is ook nog in afw achting van enkele
betalingen. Per saldo zal de beperkte voortzetting resulteren in opbrengsten
van ca. € 30.000,-.

28-02-2019
1

De bruto-opbrengsten van de voorzetting van de activiteiten zijn € 50.159,-.
Na aftrek van de directe in dat kader gemaakte kosten, zijn de opbrengsten
voor de boedel € 36.931,56.

03-06-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Contact met RTL Nederland, directie en productiemedew erkers Viavideo,
contact met diverse opdrachtgevers, debiteurenincasso met betrekking tot
uitzendingen tijdens faillissement, etc.

28-02-2019
1

Afrondende w erkzaamheden.

03-06-2019
2

Geen.

04-09-2019
3

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Bij de curator heeft zich kort na de faillietverklaringen een beperkt aantal
mogelijke doorstartkandidaten gemeld. Tevens ontving de curator van de zijde
van gefailleerde de gegevens van enkele mogelijke doorstartkandidaten. Deze
partijen zijn alle door de curator benaderd en na ondertekening van een
geheimhoudingsovereenkomst is hen een informatiememorandum
toegezonden met daarbij informatie over de activa en activiteiten van de
gefailleerde ondernemingen. In het kader van de mogelijke doorstart heeft de
curator niet enkel de nu in de faillissementsverslagen genoemde activa
aangeboden, maar partijen tevens in de gelegenheid gesteld goodw ill,
klantenbestanden, intellectuele eigendomsrechten, etc. over te nemen. Door
de boedel is geen serieuze bieding ontvangen, w aardoor een doorstart niet
mogelijk is gebleken.

28-02-2019
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6.5 Verantwoording
N.v.t.

28-02-2019
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6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

28-02-2019
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

28-02-2019
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Contact met directie en overige betrokkenen, opstellen
geheimhoudingsovereenkomst, verzamelen informatie/documentatie met
betrekking tot de in een doorstart te betrekken activa, opstellen
informatiememorandum incl. bijlagen, contact met diverse (potentieel)
geïnteresseerde partijen.

28-02-2019
1

Geen.

03-06-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zie verslag Via Media Group B.V.

28-02-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2017: 10
2016: 29
2015: 27
2014: 28

april 2018
december 2017
juni 2016
september 2015

28-02-2019
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omzet, balansw aarde en aantal betrokken w erknemers, w as
Viavideo vrijgesteld van deze verplichting.

28-02-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

28-02-2019
1

Uit de administratie blijkt dat de stortingsverplichting van de aandelen is
nagekomen.

04-09-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zie verslag Via Media Group.

28-02-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

28-02-2019
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie verslag Via Media Group.

28-02-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie verslag Via Media Group.

28-02-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

28-02-2019
1

Toelichting
Tot op heden zijn er nog geen boedelvorderingen bij de curator aangemeld.
Deze w orden w el verw acht in verband met onder andere de doorbetaling van
de lonen gedurende de opzegtermijn door het UW V, alsmede voor de huur en
servicekosten van het pand.
€ 128.841,09

04-09-2019
3

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering van € 128.841,09 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 437,00

28-02-2019
1

€ 78.655,00

03-06-2019
2

€ 130.085,00

04-09-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

28-02-2019
1

€ 2.236,74

04-09-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

28-02-2019
1

17

03-06-2019
2

18

04-09-2019
3

19

11-09-2020
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 131.681,13

28-02-2019
1

€ 188.511,54

03-06-2019
2

€ 188.729,34

04-09-2019
3

€ 67.110,54

12-06-2020
6

Toelichting
De ingediende concurrente schuldenlast is afgenomen doordat Rabobank haar
aangepaste vordering heeft ingediend. Zie ook 5.1.
€ 68.522,54

11-09-2020
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan thans nog geen uitspraken doen over de vooruitzichten voor de
schuldeisers.

28-02-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren, inventariseren schuldenlast.

28-02-2019
1

Verder inventariseren schuldenlast

03-06-2019
2

Geen.

12-03-2020
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

28-02-2019
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9.2 Aard procedures
N.v.t.

28-02-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

28-02-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

28-02-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator richt zich in de komende verslagperiode(s) met name op de
volgende punten:
- afw ikkeling verzekeringen;
- nadere inventarisatie debiteurenportefeuille en mogelijke inning debiteuren;
- (financiële) afw ikkeling (beperkte) voortzetting onderneming;
- onderzoek specifieke rechtmatigheidsaspecten.

28-02-2019
1

De curator richt zich in de komende verslagperiode(s) met name op de
volgende punten:
- monitoren inning debiteuren; en
- (voortzetting) onderzoek specifieke rechtmatigheidsaspecten.

03-06-2019
2

De komende verslagperiode(s) zal/zullen de w erkzaamheden van de curator
w aarschijnlijk dezelfde focus hebben als deze verslagperiode.

04-09-2019
3

De curator richt zich in de komende verslagperiode(s) met name op
(voortzetting) onderzoek van de specifieke rechtmatigheidsaspecten.

12-12-2019
4

De curator zal zich de komende verslagperiode met name richten op de
voortzetting van de debiteurenincasso en het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek

12-06-2020
6

Idem als verslag 6.

11-09-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is op dit moment te vroeg hier een uitspraak over te doen.

28-02-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
11-12-2020

11-09-2020
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

28-02-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

